
Godt rekreativt fiskeri i vore søer
hænger uløseligt sammen med en
ordentlig miljøtilstand.
Dét udsagn har gennem perioden
1988-2000 været udgangspunktet
for forskningen i søgruppen ved
Afdeling for Ferskvandsfiskeri i
Silkeborg. I denne artikel vil for-
fatterne dels underbygge at det
faktisk forholder sig sådan, og
dels give en række eksempler på
de erfaringer der er samlet ved
gennemførte forskningsprojekter.

Spørgsmålet om hvordan resul-
taterne anvendes i praksis vil na-
turligvis også blive behandlet.

Indledning
Baggrunden for udsagnet: godt rekrea-
tivt fiskeri i vore søer hænger uløseligt
sammen med en ordentlig miljøtilstand,
er den måde hvorpå rekreativt fiskeri,
eller lystfiskeri, udøves i søerne i
Danmark. Langt størsteparten af de
lystfiskere der fisker på søer, ønsker
at fange arter som aborre, gedde,
ørred, ål og sandart, allesammen 
fiskearter, der helt eller delvist er 
rovfisk. Interessen for at fiske skalle,
brasen og andre såkaldte fredfisk der
lever af dyreplankton og bundlevende
invertebrater, er stadig forholdsvis
beskeden, selv om interessen uden
tvivl er stigende. På det punkt adskil-
ler landene i Nordeuropa sig meget
fra hinanden, grundlæggende fordi
traditionerne for at fiske i søer er vidt
forskellige. Dermed er udgangspunk-
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Danmarks Fiskeri-
undersøgelser, 
Afd. for Ferskvands-
fiskeri

Søgruppen ved 
Afd. for Ferskvandsfiskeri

I 1988, da fiskeplejen endnu var
ganske ung, igangsatte Afd.
for Ferskvandsfiskeri forskning
særligt rettet mod søer. Det 
emne var der dengang ikke ble-
vet arbejdet med i en årrække på
afdelingen. Det skete ved ansæt-
telse af en biolog, som var finan-
sieret af fiskeplejemidlerne. På
egentlig forskning anvendte bio-
logen kun ca. halvdelen af sin tid
- resten blev anvendt, og anven-
des stadig, på den administrative
side af fiskeplejens udsætninger 
i søer, herunder rådgivning af 
foreninger, myndigheder, m.m.
omkring søer.

Når det i den indledende tekst
hedder søgruppen er det lidt af
en tilsnigelse, idet der altså fra
starten kun var tale om én per-
son. Først fem år senere, i 1993,
blev staben udvidet med en
ph.d.-studerende, denne gang
betalt af det strategiske mil-
jøforkningsprogram. Først fra
1998 blev der reelt tale om en
gruppe, bestående af 2 biologer
og 1 ph.d.-studerende. Ph.d.-
projektet, der udføres i perioden
1998-2001 er finansieret af
forskningsprogrammet Fiskens
rolle i Økosystemet.



Danmarks søer blev nemlig stærkt
påvirket af næringsstofferne kvælstof
(N) og fosfor (P), som blev tilført
med husspildevand og gødning fra
landbrugsarealer.

I første omgang blev søerne mere
produktive, på samme måde som det
sker når man gøder en mark; der kan
direkte høstes mere på samme areal.
Søerne fik et større dække af under-
vandsplanter, mere dyreplankton og
en større tæthed af fisk, der voksede
hurtigere end før. Både de arter der
æder dyreplankton, fredfiskene, og de
egentlige rovfisk nød godt af den øge-
de produktion. Efterhånden som
næringsstoftilførslen fortsatte, blev
mængderne dog så store, at planterne
ikke var i stand til at udnytte det hele,
og dermed var der overskud tilgænge-
ligt for en anden plantetype, algerne.

Alger, som svæver frit i vandet, gør
vandet uklart og skygger for de rod-
fæstede undervandsplanter, der på
den måde ikke får lys nok og vokser
dårligt. Efterhånden trænges under-
vandsplanterne tilbage til de aller-
mest lavvandede dele af søen, hvor
der endnu er lys nok ved bunden, el-
ler de forsvinder helt (Figur 1). De
manglende planter betyder, at der er
endnu mere næringsstof til rådighed
for algerne.

Algerne gør nu vandet stadig mere
uklart, så planterne har endnu svære-
re ved at få lys nok, osv. En »ond« cir-
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tet for hvad der er godt fiskeri også
meget forskelligt.

En væsentlig årsag til, at det er vigtigt
at beskæftige sig med det rekreative
fiskeri på vore søer, er også det fak-
tum, at der ikke findes ret meget
uudnyttet fiskevand i vore vandløb. I
søerne er der derimod fortsat meget
store muligheder for et øget rekreativt
fiskeri, også uden nedslidning af na-
turen. Det anslås, at der i dag kun
drives rekreativt fiskeri i større om-
fang på halvdelen af Danmarks søare-
al. På den anden halvdel af søarealet
drives der kun lystfiskeri af lodsejerne
selv eller der lystfiskes slet ikke. Det
er naturligvis en helt privat sag for
den enkelte lodsejer om man ønsker
lystfiskere »ude fra« på sin sø, men
det økonomiske incitament til at ud-
leje sin fiskeret til rekreativt fiskeri, vil
uden tvivl stige i fremtiden. Udbyttet
af at leje fiskeretten ud til lystfiskere,
kan i dag meget let overstige det mu-
lige udbytte af et traditionelt kom-
mercielt søfiskeri. Øgede lystfiskemu-
ligheder på vore søer kan blive en
meget betydende faktor for turister-
hvervet i fremtiden, ligesom mulighe-
derne naturligvis kan komme den lo-
kale befolkning til gode.

Den biologiske sammenhæng i
søens økosystem
Effekten af næringsstofbelastning
Op gennem det forrige århundrede
blev der sat en meget omfattende for-
andring af søernes økosystem i gang.
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kel er sat i gang, som løber indtil der
ikke er flere planter tilbage.

Det uklare vand og de manglende
undervandsplanter i den næringsstof-
belastede sø, har også betydning for
andre organismer i søerne. Dyre-
planktonet, dvs. dafnier, vandlopper
mm., skal æde algerne uden at de bli-
ver ædt selv. På de tider af døgnet,
hvor risikoen for at blive ædt af en
fisk er størst, gemmer dafnierne sig
derfor mellem vandplanterne. Hvis
planterne mangler bliver der derfor
ædt for mange dafnier, og resultatet
er endnu flere alger, der gør vandet
uklart osv., altså endnu en »ond« cir-
kel.

Højere oppe i søernes fødekæde,
blandt fiskene, finder man også for-
andringer som følge af den øgede
mængde næringsstoffer. Balancen
mellem fredfisk og rovfisk skifter fra
dominans af rovfisk ved lave nærings-
stofkoncentrationer til stærk domi-
nans af fredfisk ved høje koncentrati-
oner (Figur 1). Årsagerne til skiftet er
flere, bl.a. ændres konkurrenceforhol-
det mellem ynglen af to meget vigtige
arter, skalle og aborre. Det skyldes, at
ynglen af skaller er bedre end ynglen
af aborrer til at fange dyreplankton i
åbent vand, hvorimod aborrerne er
bedst inde imellem planter. Når un-
dervandsplanterne forsvinder, får
aborrens yngel derfor dårligere vilkår
og dermed langsommere vækst, og de
når aldrig størrelsen hvor de bliver
rovfisk, eller de bliver rovfisk sent i li-
vet i et meget mindre antal. I mod-
sætning til eksempelvis gedden, der
er rovfisk hele sit liv, bliver aborrer
først rovfisk efter at have levet 2-3 år
som fredfisk.

Også for gedder, der angriber sit byt-
te fra et skjul, medfører de manglen-

Figur 1: 
Forholdet mellem
indholdet af fosfor i
65 danske søer og
(1) mængden af 
dyreplanktonædende
fisk (fredfisk), 
(2) andelen af rovfisk
i fiskebestanden, 

(3) sigtdybden (dvs.
vandets klarhed), og
(4) den maksimale
dybde hvor
undervandsplanter
vokser. 
(Efter Jensen et al.
1997).
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de undervandsplanter en negativ be-
standsudvikling, da især geddeyngel
er afhængige af at have territorium i
et plantedækket område. Da gedder
også er kannibaler, medfører manglen
på egnede standpladser tillige øget
kannibalisme. Samlet betyder udvik-
lingen i fiskesamfundet i en nærings-
stofbelastet sø, at rovfiskene mister
evnen til at kontrollere antallet af
planktonædende fredfisk. Bl.a. derfor
øges tæthed og mængde af fredfisk
meget markant (Figur 1).

Træghed i søernes økosystem
Igennem de seneste 20-30 år er der
sket meget for at ændre ovenstående
udvikling. Øget kloakering, omlæg-
ning af spildevandsudløb, bedre rens-
ningsanlæg med fosforfjernelse osv.
Derfor er tilførslen af næringsstoffer
til søerne i dag begrænset meget, men
på trods af alle disse tiltag og investe-
ringer i milliardklassen er søernes til-
stand – i de fleste tilfælde – ikke ble-
vet tilsvarende bedre. Der synes at
være en stor træghed i søernes økosy-
stem, som fastholder dem i den ukla-
re tilstand. Det ser ud til, at træghe-
den har flere årsager, men en af de
vigtige er at finde i fiskebestanden.
Det har vist sig, at en fiskebestand
domineret af planktonædende fisk
kan fastholde en sø i den uklare til-
stand. Forsvinder disse fisk af den
ene eller anden årsag, ændrer søen
sig øjeblikkelig til en klarvandet sø
med få alger og meget dyreplankton.
Undervandsplanterne har nu en
chance for at brede sig igen og stabili-
sere den klarvandede tilstand.

Forskningsprojekter på søområ-
det under fiskeplejen
Det fremgår klart af ovenstående be-
skrivelse, at fiskesamfundet i en sø er
uløseligt knyttet til mange andre af
søens organismer. Den fiskebestand,

man finder, er i høj grad et spejl af
søens miljøtilstand, og den situation
kan kun ændres ved grundlæggende
at ændre miljøet i søen. En sø vil med
andre ord altid indeholde de fisk, der
kan trives under de givne forhold i
søen. Derfor vil udsætning af fisk, der
ikke har forudsætninger for at trives i
en sø, ikke medføre en ændring af fi-
skebestanden. De udsatte fisk vil blot
trives dårligt og ikke bidrage til et for-
bedret fiskeri.

Forskningsmæssigt vil det på samme
måde være meningsløst at beskæftige
sig med fiskebestanden i en sø isole-
ret. Omvendt vil man heller ikke være
i stand til, at forstå den biologiske
struktur i en sø, uden at inddrage fi-
sken.

Undersøgelse og vurdering af en fi-
skebestand må altid tage sit udgangs-
punkt i søen og hele dens økosystem.
Kun ad den vej kan man tolke sine
resultater korrekt. Den træghed mod
forandringer, der er fundet i uklare
søer, sætter også fokus på behov og
mulighed for at forbedre miljøtilstan-
den – og dermed fiskebestanden –
gennem aktiv indgriben.

Det indledende udsagn: godt rekrea-
tivt fiskeri i vore søer hænger uløseligt
sammen med en ordentlig miljøtilstand,
er altså korrekt. I det følgende beskri-
ves eksempler på hvordan – med ba-
sis i udsagnet – forskellige problem-
stillinger er undersøgt og beskrevet,
og hvordan resultaterne anvendes i
praksis. Endelig vil det fremtidige be-
hov for forskning blive omtalt.

Sørestaurering ved biomanipulation
Muligheden for at forbedre søers mil-
jøtilstand ved indgreb i fiskebestan-
den, også kaldet biomanipulation, har
tiltrukket sig megen interesse de sid-
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ste 15 år i  Danmark såvel som i ud-
landet. Formålet er at overvinde den
træghed mod forandring i søens mil-
jø, som blev beskrevet tidligere. Målet
er naturligvis en forbedret miljøtil-
stand i søerne.

Søgruppen har især beskæftiget sig
med muligheden for at øge rovfiske-
nes andel af fiskebestanden i uklare
søer, som er domineret af dyreplank-
tonædende fredfisk. Der er udført
forsøg med udsætning af geddeyngel
for at skabe et stort prædationstryk
på ynglen af de planktonædende fisk.
Resultaterne har vist, at store mæng-
der geddeyngel udsat i bredzonen af
en sø, effektivt kan reducere tæthe-
den af eksempelvis skalleyngel i bred-
zonen. Forsøgene har også vist at
geddernes effekt var størst i bredzo-
nen, og at en virkelig effektiv bestand
af rovfisk i en sø skal bestå af flere ar-
ter med hver deres jagtform og -om-
råde. Forsøgene viste også, at aborren
tilsyneladende er den vigtigste rovfisk
i søens åbentvandszone.

I dag udsættes der, finansieret af fi-
skeplejen, årligt ca. 800.000 stk ged-
deyngel i Danmark (Figur 2). De fle-
ste udsættes som led i biomanipula-

tionsprojekter, som udføres i samar-
bejde mellem lokale lystfiskerifor-
eninger og/eller amter. Der er fortsat
behov for yderligere forsøg, som kan
optimere udsætningsstrategien for
geddeynglen. Eksempelvis bør der ar-
bejdes videre med mulighederne for
at skabe kunstige skjul til de udsatte
gedder i uklare søer uden under-
vandsplanter. Den mulighed er dog
endnu på et eksperimentelt stadie,
der skal undersøges yderligere før
den kan anvendes i praksis.

Rovaborres adfærd og døgnrytme  
Som nævnt ser aborren ud til at have
stor betydning som rovfisk i det åbne
vand i søer, både i forbindelse med
overgangen mellem uklart og klart
vand, og derefter som et stabiliseren-
de element i klarvandede søer.
For bedre at forstå hvilke mekanis-
mer der gør aborren til en effektiv
rovfisk – men i høj grad også for at
lære noget om, hvornår den ikke er
det – blev der iværksat et projekt med
det formål at beskrive aborrens ad-
færd og døgnrytme. Undersøgelsen
blev udført ved hjælp af radioteleme-
tri, hvor store rovaborrer fik indope-
reret en radiosender i bughulen (Fi-
gur 3). Deres aktivitetsniveau og valg
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Figur 2. 
Udsætning af gedde-
yngel langs med
bredden i en sø.
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af opholdssted blev nu kortlagt gen-
nem året og sammenlignet med abor-
renes fødevalg og fordelingen af byt-
tefisk. Som eksempel på de opnåede
resultater viser figur 4 hvordan abor-
rerne helt tydeligt er en dagaktiv fi-
skeart. Det resultat kan måske forkla-
re hvorfor yngel af skaller og andre
fredfisk foretager vandringer fra bre-
dzonen og ud i åbent vand om nat-
ten. Her kan de på det tidspunkt
være i fred uden risiko for at blive
ædt.

Resultaterne fra projektet har givet os
bedre forståelse af aborrens rolle eller
funktion som rovfisk i en klarvandet
sø. Dermed kan vi bedre vurdere

hvad resultatet af et restaureringspro-
jekt i en sø vil blive. Kan den nu-
værende rovfiskebestand skabe den
nødvendige stabilitet på langt sigt el-
ler skal der tilføres yderligere rovfisk?
Tidligere undersøgelser har vist, at
aborrens jagtevne er stærkt afhængig
af vandets klarhed. Det vil derfor
være relevant, at gennemføre tilsva-
rende forsøg i en uklar sø, som jo er
det typiske udgangspunkt for søre-
staurering, for at få svaret på hvilken
direkte effekt det uklare vand har på
aborrens adfærd.

Geddeyngel i rovdyr/byttedyrs 
situationer
I forlængelse af udsætningsforsøgene
med geddeyngel udføres der i øjeblik-
ket et projekt som sætter fokus på
geddeynglens betydning som rovfisk
og kannibal i klarvandede og uklare
søer, under sult og med rigelig mad
samt i forskellige typer af typiske un-
dervandsplanter. Forsøget udføres
som del af et ph.d.-projekt i små
damme under kontrollerede forhold
såvel som i fuld skala i en hel sø.

Resultaterne af projektet vil forbedre
metodikken omkring udsætning af
geddeyngel yderligere, og øge effek-
ten af geddeudsætninger ved at ud-
sætninger udføres på en måde, der
begrænser kanniballisme mest mu-
ligt. For eksempel ved vi nu hvor vig-

Figur 3.
Aborre med ind-
opereret radiosender.
Operationssåret er
helet så fint at det
næsten ikke kan ses
(arret sidder 3-4 cm
foran antennen, der
stikker ud gennem et
separat hul).

Figur 4. 
Eksempel på hvordan
resultater fra en tele-
metri-undersøgelse
kan se ud: Den gen-
nemsnitlige aktivitet
hos radiomærkede
rovaborrer gennem
et år på 4 tidspunk-
ter af døgnet. 
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tigt det er, at udsætninger sker på et
tidspunkt, hvor naturligt gydte ged-
der i søen ikke har et vækstmæssigt
forspring i forhold til de udsatte ged-
der. Derfor vil udsætninger i fremti-
den blive planlagt mere præcist end
tidligere. Det næste skridt vil så være
at undersøge hvor tidligt man kan
udsætte geddeyngel. Skal der være fø-
de til stede i rigelige mængder umid-
delbart efter udsætningen eller skal
gedderne blot udsættes så tidligt som
muligt? I forlængelse heraf bør det
også undersøges, om forskellige typer
af føde, f. eks. dyreplankton, bundle-
vende insekter eller fiskeyngel, er lige
velegnede som føde for de udsatte
gedder.

Genskabte søer
Gennem de senere år er interessen
for at genskabe søer som tidligere er
blevet afvandede steget markant. Det
er blandt andet muliggjort af regler
for naturgenopretning og Vandmiljø-
plan II. Landbrugets behov for at 
tage lavproduktive arealer ud af drift
bidrager også. Grundet udgifter til
dræning og bortpumpning af vand er
afvandede søer dyre at dyrke, hvorfor

den type arealer i dag kan være at-
traktive at tage ud af drift. Siden
1989 er der genskabt ca. 25 større
(størrelser på 10-70 ha) søer i Dan-
mark, og en lang række projekter er i
idéfasen eller under planlægning.

I den genskabte sø Oldenor på Als er
der gennemført et projekt, hvor den
naturlige indvandring af fisk blev
fulgt (Figur 5), og der blev udsat fisk
for at skabe en naturlig balance mel-
lem fredfisk og rovfisk. Herved lykke-
des det at forbedre miljøforholdene i
søen markant. Samtidig blev der
skabt en betydelig mere attraktiv fi-
skebestand, set ud fra et fiskerimæs-
sigt synspunkt.

Resultaterne fra projektet bliver i dag
i høj grad anvendt i forbindelse med
rådgivning omkring nye projekter til
genskabelse af afvandede søer, ikke
mindst i forbindelse med Vandmil-
jøplan II. Som resultat af den type
projekter, bliver der skabt nye mulig-
heder for rekreativt fiskeri mange ste-
der i de kommende år. Et tværgående
studium af fiskebestanden i de hidtil
genskabte søer vil uden tvivl give me-
get ny viden til gavn for fremtidige
projekter.

Brakvandssøer
Et emne som man generelt har uhyre
begrænset viden om, er den biologi-
ske struktur i vore brakvandssøer. En
meget stor del af det danske søareal
(op mod 1/3) er faktisk brakvand.
Alene af den grund, samt fordi disse
søer ofte udgør en meget vigtig res-
source for det rekreative fiskeri, er det
relevant at beskæftige sig med dem.
Vi ved i dag, at der ofte sker en meget
voldsom ødelæggelse af fiskebestan-
den i brakvandssøer, der bliver
næringsstofbelastede og uklare. Man-
ge attraktive fiskearter forsvinder
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Figur 5: 
Fiskebestanden
undersøges i den
genskabte sø 
Oldenor på Als. 

FOTO: SØREN BERG



fuldstændig og hundestejler domine-
rer herefter ofte fiskebestanden totalt.
På dette, som på mange andre felter
adskiller brakvandsøer sig markant
fra ferskvandssøerne. Den viden vi
kender fra de ferske søer lader sig
derfor ikke overføre til brakvands-
søerne.

Der er derfor igangsat et projekt med
det formål at øge vores viden om,

hvorfor fiskebestanden i brakvands-
søer påvirkes så kraftigt, hvorfor hun-
destejlerne dominerer og i hvilket
omfang biomanipulation også kan
anvendes i brakvandsøer (Figur 6).
Der vil også i de kommende år være
stort behov for at følge op på det nu-
værende projekter. At opnå en god
beskrivelse af hvordan man genskaber
tidligere tiders gode fiskemuligheder i
vore brakvandssøer er en lang proces.
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Figur 6:
Forsøgsopstilling i
Horn Sø, en brak-
vandssø nær Lemvig.
Indhegningerne rum-
mer kunstige miljøer,
hvor man med for-
skellige kombinatio-
ner af undervands-
planter og rovfisk un-
dersøger hvordan
man bedst kommer
hundestejlen til livs. 
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